
Vildmarksskola – säkerhet och ansvar 

Vildmarksskola drivs av företaget Aidventure Healthcare Solutions (821101-0353). 

Barn som deltar i Vildmarksskola täcks av Folksam gruppförsäkring. 

Vildmarksskola erbjuder ditt barn utvecklande äventyr i naturen. Vi rör oss i små grupper på 

öar, på havet och i skogen. 

Centralt för verksamheten är säkerhet ute i naturen. Sedan Vildmarksskola startade 2014 har 

inget barn skadat sig. Det har inte heller någon gång varit nära att något allvarligt varit på väg 

att inträffa. Men vistelse i naturen innebär alltid vissa risker. 

Vildmarksskola lär ditt barn uppleva och vistas i naturen utan styrning från vuxna. Vi 

uppmanar dem att hitta sin egen väg! Genom frihet och eget ansvar växer och utvecklas 

barnen. Vi finns förstås hela tiden där för att ingripa om så skulle behövas. 

Exempel på aktiviteter i Vildmarksskola: paddling, lättare klättring, bad & vattenlek, 

radiokommunikation (Walkie Talkie), fiske, täljning med kniv (anpassad för barn), eldning 

(hantering av tändstickor), ledarskap och mycket mer.  

Vildmarksskola ansvarar för att: 

● Alltid gå igenom säkerhet med deltagarna före genomförandet av olika aktiviteter. 

● Alltid ha med sig första-hjälpen-utrustning för enklare skador. 

● Alltid ha med sig mobiltelefon för att vid behov kunna kontakta vårdnadshavare och SOS 

Alarm. 

● Alltid se till att barn bär flytväst på vatten (att flytvästen passar ansvarar vårdnadshavare för). 

Enda undantaget för detta är vid bad. Deltagarna är då under kontinuerlig övervakning av 

ledare. 

Skulle ditt barn bryta mot instruktioner från ledare och till följd av detta ådra sig själv eller 

åsamka andra skada, skall Vildmarksskola EJ hållas ansvarig för detta. 

Vildmarksskola förbehåller sig rätten att efter muntlig information till vårdnadshavare/förälder 

stänga av ett barn från Vildmarksskolan om barnets beteende bedöms utgöra en fara för egen 

eller andra barns säkerhet. Vid avstängning betalas inte avgiften för läger/aktivitet tillbaka. Det 

är viktigt att barnet är friskt för att klara av krävande dagar i skogen och på havet. Vid sjukdom 

som gör att ett barn/deltagare inte kan delta betalas avgiften tillbaka. 

Bild och film tagen i samband med Vildmarksskola aktiviteter kan komma att användas I 

marknadsföring av Vildmarksskola. 

 

I och med att avgiften för Vildmarksskolan betalas innebär det att du läst och förstått 

ovanstående text. 
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